INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE
A LUCRĂRILOR
Lucrarea se redactează în limba engleză.
Încadrarea textului într-un format A4 se va face în felul
următor:
Top
3 cm
Bottom 2,5 cm
Left
2 cm
Right 2 cm.
Redactarea se va face în Microsoft Word, şi va cuprinde:
Titlul: Arial, font 16, Bold, Justify.
Autorii: Arial, font 11, Bold, Justify, după cum
urmează: numele urmat de iniţiala prenumelui (pentru
autoare se va trece prenumele în întregime). La fiecare
autor va fi prevăzut un număr (superscript) prin care se va
menţiona (în rândul imediat următor, după autori) instituţia
de la care provine, cu Arial, font 10, Justify (atât în limba
română cât şi în limba engleză). La primul autor va fi
prevăzut şi un asterix, menţionându-se (sub autori) adresa
de email.
Rezumat: 150-300 cuvinte, Arial, font 10, Justify.
Cuvinte cheie: Arial, font 10, Justify.
Introducere: în limba engleză, fără titlul, Times New
Roman, font 10. Autorii se menţionează prin cifre în
paranteză, conform bibliografiei.
Capitole: material şi metodă, rezultate obţinute,
concluzii, bibliografie, scrise în limba engleză, Times New
Roman, font 11, Bold, Justify.
Textul: se va redacta cu font 10, Times New Roman,
Justify. Tabelele, figurile şi imaginile vor fi prezentate pe
întreaga lăţime a paginii. În tabele se poate scrie cu orice
font în funcţie de încadrarea în pagină. Tabelele, figurile şi
imaginile vor fi încadrate în text.
Bibliografia: Trebuie să conțină minim 15 titluri
bibliografice, maxim 10% autocitări. Se va scrie în ordine
alfabetică, în modul următor: numele autorului iniţiala
prenumelui (pentru autoare prenumele în întregime) – anul
– titlul articolului, revista, pagina. Pentru cărţi: autorii –
anul - editura, pagina. Redactarea se va face cu font 10,
Times New Roman, Justify.
Lucrările care nu corespund cerinţelor de redactare nu
vor fi publicate.
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OPERA

“Biodiversitatea, element de susținere în
horticultură, silvicultură și biotehnologii”

TIMIŞOARA
23-24 mai 2019

INVITAŢIE
FACULTATEA
DE
HORTICULTURĂ
SILVICULTURĂ TIMIŞOARA, cu
onoare
invită să participaţi la

INFORMAȚII GENERALE

ŞI
vă

A DOUA CONFERINȚĂ
INTERNAŢIONALĂ DE ȘTIINȚELE VIEȚII
cu tematica
“Biodiversitatea, element de susținere în
horticultură, silvicultură și biotehnologii”
care va avea loc în perioada 23-24 mai 2019.
Vom fi deosebit de bucuroşi să ne onoraţi cu
participarea.

DECAN,
Conf.univ.dr. Dorin CAMEN

PRODECAN,
Șef lucr.dr. Mihaela MOATĂR

PRODECAN,
Prof.univ.dr. Marcel DANCI

Trezoreria Timişoara, cu menţiunea „Pentru Facultatea de
Horticultură şi Silvicultură”. Vă rugăm să trimiteţi o copie
scanată a actului care face dovada achitării taxei de
participare, pe adresa de e-mail:

Lucrările trimise trebuie să se încadreze în următoarele
subsecțiuni:






Horticultură și Peisagistică
Genetică și Biotehnologii
Silvicultură
Calitatea produselor de
vegetală
Altele

journalfhstimisoara@yahoo.com
Orientativ va trimit locaţiile de cazare situate în
apropierea universităţii noastre şi preţurile practicate.

origine

Transmiterea lucrărilor ştiinţifice in extenso,
redactate în limba engleză, se face prin trimiterea lor prin
email pe adresa journalfhstimisoara@yahoo.com până la
data de 30 MARTIE 2019.
În urma recenzării, o parte din lucrările acceptate,
trimise până la data de 30 martie 2019, vor fi publicate, cu
acordul autorului (autorilor), în ISI Conference
Proceeding (Web of Science Clarivate Analytics);
Celelalte lucrări acceptate și lucrările transmise
după data de 30 Martie 2019, dacă vor fi acceptate pentru
publicare, vor putea fi susţinute, dar vor fi publicate în
revista JOURNAL of Horticulture, Forestry and
Biotechnology, indexată BDI în CABI Full Text și EBSCO
Publishing..
Fiecare participant poate prezenta maxim 2 lucrări,
ca prim autor. Fiecare lucrare trebuie sa aibă minim 5
pagini și maxim 10.
Lucrările ştiinţifice pot fi prezentate oral sau
poster, la alegerea autorilor. Dacă se participă cu două
lucrări, una va fi prezentată oral.
Taxa de participare este de 300 LEI (150 lei
pentru persoana însoţitoare), şi acoperă publicarea lucrării
(lucrărilor), documentele simpozionului, masa de prânz şi
cina festivă (23 mai).
Pentru publicarea lucrărilor în ISI Conference
Proceeding (Web of Science Clarivate Analytics), autorii
trebuie să achite o taxă suplimentară de 100 euro.
Suma aferentă taxei de participare (300 lei),
respectiv a taxei suplimentare (100 euro), se va achita,
după primirea răspunsului de acceptare a susținerii lucrării
(lucrărilor), în perioada 07 MAI - 18 MAI 2019, in contul
de
Trezorerie
RO61TREZ62120F332000XXXX













Hotel Francesca ***
170 LEI - cameră dublă – mic dejun inclus;
160 LEI – camera single – mic dejun inclus.
Telefon: 0744 537 698
www.hotelfrancesca.ro
Hotel Neon ***
205 lei – cameră dublă – mic dejun inclus;
175 lei – camera single – mic dejun inclus;
Telefon: 0728 015 487
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare
Profesională (vis-a-vis de universitate)
125 LEI – cameră dublă
65 LEI – camera single
Telefon: 0730 510 128 (orele 8-12 – pentru
rezervare)

Alte oferte de cazare puteţi găsi pe:
www.cazaretimisoara.ro

Corespondenţa prin e-mail:
Prof.univ.dr. Marcel DANCI
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Telefon: 0726 312 312
Fax: 0256/277263
E-mail: journalfhstimisoara@yahoo.com

